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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya perusahaan dalam bidang industri saat ini sangat tinggi, 

dimana akan ada persaingan yang sangat ketat antar perusahaan. Perusahaan 

berupaya memperbaiki kualitas produknya dan meningkatkan kinerjanya dalam 

menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan konsumen agar dapat bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan lain. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas ditunjang dari 

bahan baku yang baik dari supplier. Adanya supplier sangat penting dalam 

kelancaran produksi karena dari supplier bahan baku di dapat untuk menghasilkan 

suatu produk. 

Adanya persaingan dalam perusahaan-perusahaan membawa dampak pada 

internal perusahaan karena dituntut untuk meningkatkan kualitas dari outputnya. 

Untuk mendapatkan output yang berkualitas tersebut, perusahaan harus membeli 

bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. CV 

Konstalindo adalah perusahaan yang menghasilkan spare part mesin pakan ternak 

serta resparasi part dari mesin pakan ternak. Bahan baku utama adalah plat hitam 

type A36 yang sering digunakan dalam pembuatan spare part mesin pakan ternak. 

Pabrik ini memiliki lebih dari satu supplier bahan baku plat hitam type A36 untuk 

mengirim bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, yaitu PT. Star 

Metal, PT. Wiet Owen Panda, PT. Benteng Anugrah Sejahtera, PT SKW dan UD. 

Barokah. Dari berbagai macam supplier yang ada perusahaan akan memilih satu 

supplier untuk mengirim bahan baku. Terdapat kendala sering terjadi dengan 

supplier, dimana bahan baku yang di kirim terkadang kualitas jelek, kebijakan 

jaminan klaim tidak ada dan terlambatnya sampai di perusahaan. Keadaan inilah 

yang membuat pentingnya perusahaan melakukan seleksi dalam pemilihan 

supplier bahan baku yang akan dipasok.  

Dalam permasalahan diatas perusahaan memerlukan  metode pemilihan 

supplier yang tepat, terdapat beberapa metode pemilihan supplier yang bisa 
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digunakan dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah AHP, TOPSIS, 

MCDM, MADM, SAW, FAHP, FTOPSIS dan masih banyak metode lainnya. 

Metode-metode tersebut sudah banyak digunakan oleh penelitian-penelitian 

terdahulu antara lain Rifyanu Fitra B (2009) dalam Tugas Akhirnya yang berjudul 

“Pemilihan Supplier dengan Metode Topsi MCDM” melakukan perankingan dan 

menentukan supplier terbaik dengan obyek penelitian berupa perusahaan jasa 

internet (ISP). Sri Lestari (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “seleksi 

penerimaan calon karyawan menggunakan metode TOPSIS” menerapkan metode 

TOPSIS untuk membantu pihak manajemen khususnya bagian sumber daya 

manusia untuk mendapatkan karyawan dengan mempertimbangkan berbagai 

kriteria yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam permasalahan 

pemilihan supplier pada CV. Konstalindo adalah metode fuzzy TOPSIS. Karena 

metode fuzzy TOPSIS memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan 

metode lainnya. Kelebihan metode fuzzy TOPSIS memiliki konsep matematis 

yang mendasari metode ini mudah dipahami. Logika fuzzy sangat fleksibel, 

karena mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian yang 

menyertai permasalahan. Logika fuzzy mempunyai toleransi terhadap data yang 

tidak tepat. Penulis berharap dengan memberikan usulan pemilihan supplier 

dengan menggunan metode fuzzy TOPSIS ini dapat memberikan masukan ke 

perusahaan agar bisa mendapatkan supplier yang sesuai dengan kriteria 

perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas hal yang menjadi permasalahan adalah : 

“Bagaimana melakukan pemilihan supplier bahan baku menggunakan metode 

fuzzy TOPSIS?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Menentukan kriteria yang diinginkan perusahaan dalam memilih supplier 

bahan baku. 
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2. Menentukan supplier yang akan dipilih dengan  metode fuzzy TOPSIS. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian, dilakukan beberapa batasan masalah seperti : 

1. Supplier yang digunakan adalah supplier bahan baku yang menggunakan 

metode fuzzy TOPSIS.  

2. Fungsi keanggotaan TOPSIS fuzzy yang digunakan adalah kurva segitiga 

atau Triangular Fuzzy Number (TFN).  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan dapat mengetahui kriteria dari beberapa suppliernya.  

2. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pada perusahaan 

dalam memilih supplier.  


